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ATA DA MILÉSIMA VIGÉSIMA TRIGÉSIMA (1.030ª) SESSÃO
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 23/11/2017,
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:25h.

7

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete,

8

às dezenove horas e vinte e cinco, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua

9

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se

10

presentes os conselheiros assinados lista de assinaturas, participantes da 1.030ª

11

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho

12

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro

13

Fernando Pedrosa, Presidente desta Sessão Plenária e que, em seguida,

14

apresentou a pauta da presente plenária. Para o primeiro ponto de pauta

15

(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 31 de OUTUBRO de 2017).

16

Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como

17

efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida,

18

tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo e que analisou pormenorizadamente os

19

itens de RECEITAS. Consta apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: R$

20

6.161.000,00; total de Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 99.045,87; total

21

de receitas do EXERCÍCIO: R$ 4.208.828,60 e total da DIFERENÇA entre receitas

22

orçadas

23

pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado o total de

24

DESPESAS ORÇADAS: R$ 6.161.000,00; total de Despesas EXECUTADAS no

25

PERÍODO: R$ 311.848,80; total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 3.488.109,54 e

26

total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$ 2.672.890,46. Após

27

esses instantes, tomou a palavra a conselheira Lidian Navarro, que apresentou o

28

parecer da comissão de tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram

29

encontradas pendências e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação

30

de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por

e

do

exercício:

R$

1.925.171,40.

Após

isso,
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31

unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Em seguimento, tomou a

32

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que iniciou o segundo ponto de pauta

33

(OUTROS ASSUNTOS). Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, que

34

trouxe à discussão a questão de negociação bancária para as anuidades médicas

35

do ano de 2018. O Banco do Brasil propôs o valor de R$ 2,70 para a compensação

36

dos bloquetos de pagamentos e o valor de R$ 2,30 para impressao e postagem dos

37

bloquetos. A Caixa Econômica Federal apresentou proposta de R$ 1,63, mas sem

38

especificar os tipos de serviços. Diante disto, deliberao que a tesouraria do CREMAL

39

entre em contato novamente com o gerente da CAIXA, com fito de esclarecer os

40

detalhes da proposta bancária. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro

41

presidente, Fernando Pedrosa, que informou os trâmites do processo licitatório para

42

a contratação de posto de combustíveis para o abastecimento dos veículos do

43

CREMAL. Após, tomou a palavra a conselheira Kristhyna Regis, que questionou

44

como são feitos os trâmites de cobrança de inadimplencia. Tomou a palavra o

45

conselheiro Fernando Pedrosa, que destacou que tais cobranças são feitas

46

mediante notificações postais via CORREIOS. Após, tomou a palavra o conselheiro

47

Fernando Pedrosa, que comentou o processo eleitoral dos CRM's no ano de 2018,

48

conforme deliberação do CFM, será predominantemente via posta, cujas cédulas

49

serão postadas via CORREIOS. Após, tomou a palavra o conselheiro Gerson Odilon

50

trouxe à discussão na plenária caso ocorrido no IML, onde uma médica plantonista

51

sofreu ameaças de delegado de polícia, no entanto, ainda aguarda a formalização

52

da denúncia por parte da médica. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro

53

Gerson Odilon, que trouxe à discussão uma recente postagem nas mídias sociais do

54

médico Emerson Casado, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA. Informa

55

que pretende colher informações dos representantes da Unimed, para buscar

56

maiores informações sobre o ocorrido. Após, tomou o conselheiro Benício Bulhões

57

que apresentou o calendário do ano de 2018, com as datas previstas de

58

julgamentos, plenárias administrativas e câmaras de sindicância. Posto em
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59

discussão, aprovado por unanimidade. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro

60

Joseane Granja, que apresentou o relatório de fiscalização do CREMAL realizado

61

em 16/10/2017 nas dependências da maternidade Santa Mônica, destacando que

62

todos os termos das denúncias apresentadas são verdadeiros, verificando-se que a

63

unidade hospitalar apresenta-se em caos instalado, com vários medicamentos e

64

insumos com estoque zero; deficiência de quadro clínico durante os finais de

65

semanas; insuficiência de leitos e muitos dos leitos novos prometidos ainda estão

66

inativados; carga de trabalho extenuante para médicos plantonistas; falta de

67

condições mínimas de trabalho. Em seguida, destacou que o relatório foi

68

encaminhado para os ministérios públicos estadual e federal, UNCISAL e Secretaria

69

de Estado da Saúde, solicitando providências. Posto em discussão, deliberado

70

convidar o reitor da UNCISAL, o Dr. Henrique, para estar numa próxima plenária do

71

CREMAL para discutir o assunto. Após, tomou a palavra a conselheiro Fernando

72

Pedrosa, que destacou fiscalização recente no Hospital Humanité, já devidamente

73

notificado pelo CREMAL, sem correção dos problemas identificados. Posto em

74

discussão, deliberado pela convocação da diretora técnica do hospital, para reunião

75

com a diretoria do CREMAL no dia 27/11/2017. Em seguida, tomou a palavra o

76

conselheiro Joseane Granja, que os médicos que tiverem carimbos ou identificação

77

médica clonados/furtados para confecção de atestados ou receiturários falsificados,

78

que esses médicos procurem a Polícia Civil, para o registro da ocorrência. Após o

79

término dessas discussões, o conselheiro Presidente desta Sessão Plenária, o

80

conselheiro Fernando de Araújo Pedrosa, presidente do CREMAL, declarou

81

encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior,

82

2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente,

83

após julgá-la de conforme.
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa
Presidente do CREMAL
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Consº Irapuan Medeiros Barros Junior
2º Secretário do CREMAL

CNPJ nº 10.884.377/0001-04
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro
CEP: 57055-510 – Maceió/AL
Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030
www.cremal.org.br
E-mail: faleconosco@crmal.org.br

